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داود خواجه گفت: متأسفانه کسی سراغ هنرمندان را نمی گیرد و  از اینکه یک نفر 
از کارم خوشحال باشد بسیار برایم ارزشمند است.

به گزارش دیار جنوب، اینجا کهن دیار شبانکاره است، منطقه ای که در گوشه و 
کنار آن هنرمندان و بزرگان زیادی به چشم می خورد و موسیقی اش همیشه زبان 
زد عام و خاص بوده است ولی متأسفانه به خوبی معرفی نشده اند و کسی پای درد 

دل هایشان ننشسته است.
خودتان را معرفی کنید؟

داود خواجه، متولد ۱۳۶۵ از دیار علم و فرهنگ شبانکاره هستم.
از تجربه نوازندگی تان که چطور ساز نی انبان را انتخاب کردید و وارد این عرصه 

شدید توضیح دهید؟
در  ساز  این  به  که  عالقه هایی  دلیل  به  و  است  بوشهر  استان  بومی  ساز  نی انبان 

خردسالی داشتم به سراغ این هنر رفتم.
از هفت سالگی شروع و در سن ده سالگی به طور کامل با این ساز آشنا شدم و با 

پوست شروع به نواختن کردم.

آیا برای یادگیری مربی داشته و نزد شخصی آموزش  دیده اید؟
تاکنون مربی نداشته و هر چه بوده بر اساس عالقه های شدید خودم است.

مشوقین شما در این زمینه چه کسانی بوده اند؟
سازهای  با  زیرا  گذاشتند  تأثیر  من  روی  بر  خیلی  زمینه  این  در  مادری  خانواده 

مختلفی کار می کردند.
الگوی شما در این زمینه چه کسی بوده است؟

عالقه خاصی به محسن شریفیان دارم و برایم الگوی بزرگی است.
محسن شریفیان بسیار برای این ساز زحمت کشیده است و همیشه حامی هنرمندان 

و نی انبان زن ها بوده است و باید قدردان این ارزش اجتماعی باشیم.
ساز  نوازندگی  به  آوردنتان  روی  خصوص  در  اطرافیانتان  و  خانواده  واکنش 

نی انبان چه بود؟
اهل  که  مادری  طایفه  و  بود  قضیه  این  مخالف  ابتدا  همان  از  کاماًل  پدرم 
و  خوانندگی  درزمینه  خاصی  تخصص  و  هستند  تخته  کنار  محلدین  روستای 
 ساز دارند در این زمینه تأثیر گذاشتند و مادرم و برادرم علی مرا بسیار حمایت 

می کردند.
بزرگانی چون محسن شریفیان و محمدرضا بیات ساز نیز از دلگرمی هایم در این 

راه بودند.
اولین پوست نی انبان را چطور خرید کردید؟

اولین پوست نی انبان را با هزینه کارگری هایی که در جوانی انجام می دادم از شهر 
سعدآباد خریدم و یک حس خیلی خوب در من شکل گرفت.

دلیل اصلی شما برای انتخاب ساز نی انبان چه بود؟
همان طور که گفتم عالقه خاصی به این ساز داشتم و اگر باز هم به عقب برگردم 

بدون شک مجددًا سراغ نی انبان خواهم رفت.
آیا با موسیقی آرامش می گیرد و هنگام نواختن چه نوع حسی دارید؟

وقتی هنگام بیت خونی یا همان سرور فلوت می زنم بسیار دچار بغض می شوم اما 
همین که می توانم هنری را در اختیار مردم قرار دهم برای من بسیار خوشحال کننده 
است البته اگر از بین ۲۰۰ نفر یک نفر را هم بتوانم خوشحال کنم بسیار برایم کار 

بزرگ و ارزشمندی است.
در پایان اگر صحبت یا توصیه ای به عالقه مندان این ساز و مردم دارید بگویید؟

خانواده ها باید فرزندان خود را تشویق کنند تا بتوانند هنر را یاد بگیرند و هویت 
نیاکانشان حفظ گردد.

قشر  این  به  همیشه  که  هنرمندان  و  جوانان  به  بیشتر  می خواهم  نیز  مسئولین  از 
بی مهری هایی صورت می گیرد اهمیت دهند و خصوصًا از آقایان خواستارم حرمت 

هنرمندان را رعایت کنند و در مراسم منطقه ای خود از این قشر بهره ببرند.

متأسفانهکسیسراغهنرمندانرانمیگیرد
خوشحالی یک نفر از کارم بسیار برایم ارزشمند است
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شرح زندگی شهید:
شهرستان  در   1347 سال  در  حسینی،  سیدعبدالوهاب  شهید 
به جهان  بلیان در خانواده ای مذهبی دیده  کازرون روستای 
گشود. دوران تحصیالت ابتدایی خود را در زادگاهش آغاز 
و سپس راهی مدرسه راهنمایی مهرنجان شد و با شروع جنگ 
تحمیلی ندای پیر فرزانه انقالب را لبیک گفت و از سنگر 

مدرسه، روی به سنگر جبهه های حق علیه باطل کرد. 
اولین حضور او در جبهه سال 1361 است و درمجموع ایشان 
55 ماه در جبهه و در مناطق غرب و جنوب غرب و عملیات 
10 حضور  و   8  ،5  ،4 کربالی  و   8 و   5 مقدماتی،  والفجر 
 1365/10/03 تاریخ  در   8 والفجر  عملیات  در  وی  داشت. 
براثر جراحات شیمیایی و در تاریخ 1366/11/21 در عملیات 
درجه  به  و  گرفت  قرار  ترکش  اصابت  مورد   4 کربالی 

جانبازی نائل گردید.

ایشان در روستا ازنظر اخالق، زبان زد بود و عالقه وافر او 
به ورزش، دوستی او را با جوانان تحکیم بخشید و جوانان را 
به ورزش ترغیب می کرد. حضور مداوم در نمازهای جمعه 
شهید  این  ویژگی های  از  مذهبی  مراسم های  و  جماعت  و 
بزرگوار بود. وی در تاریخ 1369/12/17 ازدواج نموده که 

حاصل آن 2 فرزند دختر و یک فرزند پسر است. 
در سال 1367 وارد سپاه شده و تا زمان شهادت این پیراهن 
ماه رمضان 1385 مجروحیت  به تن داشت و در  را  مقدس 
کهنه شیمیایی او سرباز کرد و یک سال او را در بستر انتظار 
شهادت نگه داشت و سرانجام در تاریخ 1386/02/02 به سوی 
زندگان جاوید رجعت نمود و در کنار دیگر گلگون کفنان 

روستای بلیان آرام گرفت.
خالصه ای از وصیت نامه شهید:

به درستی که خداوند دوست می دارد کسانی را که در راهش 
چون سدی محکم و استوار صف بسته پیکار می کنند. ای اهل 
ایمان هرگاه با تهاجم کافران در میدان کارزار روبرو شدید 
مبادا از بیم آن ها پشت کرده و از جنگ بگریزید. هدفم از 
جبهه رفتن پاسخ به ندای رهبر کبیر انقالب و نائب امام زمان 
)عج( است. پدر جان شاکر خدا باش که فرزندی را در راه 
خدا فدا کردی و توای مادر خوبم شکر پروردگار را بجا آور 
که توانستی فرزندی شجاع در راه خدا تربیت کنی و خواهر 
و برادارنم مرا ببخشید و از خواهرانم می خواهم که همیشه در 
راه حضرت زینب )س( حرکت کنند و حجاب را رعایت 
کنند و ای امت، همچون مردم کوفه نباشید و تاآخرین نفس 
و قطره خون دست از امام بر ندارید و مشکالت انقالب را 

تحمل کنید که خدا با شماست. 
روحشان شاد راهشان پر رهرو

روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد )ع( 
کازرون

گفتگو از : سید علی هاشمی 
در ادامه گفتگو با قدیمی های خشت، این بار به سراغ 
و  رفتیم  هژبری  حیدر  حاج  خشت  قدیمی  مستخدم 
گپ  گذشته اش  خاطرات  مورد  در  او  با  چنددقیقه ای 

زدیم.
هژبری متولد ۱۳۰۸ است او می گوید در دوران جوانی 
به  و  برگشتم  ایران  به  بعد  بودم  قطر  و  کویت  مدتی 

سربازی رفتم محل خدمتم استان بوشهر بود.
و  درآمدم  فرهنگ  استخدام  به   ۱۳۵۰ سال  در  سپس 
به  شروع  بورکی  خواجو  دبستان  در  مستخدم  به عنوان 

کار کردم.

چاه  یک  نبود،  آب لوله کشی  زمان  آن  می گفت:  وی 
آب در مدرسه حفر کرده بودند که با بند و دول برای 
بچه ها آب می کشیدم و در خمره گلی می ریختم برای 

خوردن بچه ها که آبش نسبتًا شیرین بود.
آن زمان حقوقم ماهی صد تومان بود و مسیر خشت به 

بورکی را با دوچرخه طی می کردم.
پس از چند سال به دبستان ساسان خشت منتقل شدم.

حاج حیدر در سال ۱۳۷۳ به افتخار بازنشستگی نائل شد.
قدیمی  اذان گوهای  و  نوحه خوان ها  از  هژبری  آقای 
خشت است. قدیمی ها صدای اذان و نوحه حاج حیدر 

هنوز هم در گوششان می پیچد.

شهیددفاعمقدس
پاسدار جانباز شیمیایی سیدعبدالوهاب حسینی

گفتگوبامستخدمقدیمیخشت

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860311016001628 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم معینی رودبالی فرزند 
قلی به شماره شناسنامه 536 صادره از سپیدان در یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
184124/03 متر مربع پالک 1043 فرعی از 37 اصلی واقع در قطعه زمین بخش شش 
به آفرین دشمن  از مالک رسمی غالمرضا جهانگیر-  به رودبال خریداری  فارس مشهور 
زیاری – اصغر قهرمانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
ماه  دو  به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  ، دادخواست خود  اعتراض 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/3
تاریخ انشتار نوبت دوم: 1399/02/18          م.الف: 189             33202/192226

محسن مظفری نیا / رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860311016001557 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدایارسلطانی مارگانی فرزند 
 189/06 مساحت  به  خانه  یکباب  در  سپیدان  از  صادره   115 شناسنامه  بشماره  حسنقلی 
متر مربع پالک 39 فرعی از 846 واقع در قطعه یک بخش شش فارس مشهور به مارگان 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  مارگانی  سلطانی  حسنقلی  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18         م.الف: 2                33205/192230    
محسن مظفری نیا ، رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برای رای شماره 139860311016001701 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
سربس  منصوری  محبوبه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   ) اردکان   ( سپیدان 
اله بشماره شناسنامه 1921 صادره از سپیدان در یک باب خانه به مساحت  فرزند نعمت 
فارس  قطعه یک بخش ششم  از 3 اصلی واقع در  متر مربع پالک 716 فرعی   207/39
اله ملکی دهپاگا ) سهم االرث  مشهور به دهپاگا خریداری از مالک رسمی آقای حبیب 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  ملکی(  فرحناز 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
ماه  دو  به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   

33215/192233        
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/03                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18

محسن مظفری نیا / رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860311016001588 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان )اردکان( تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مهین بانو سلطانی مارگانی فرزند فتح اهلل به سماره شناسنامه 71 صادره از سپیدان در یک باب خانه به مساحت 303/84 متر مربع پالک 38 فرعی از 846 اصلی واقع در قطعه یک بخش شش 
فارس مشهور به مارگان خریداری از مالک رسمی اقای حسنقلی سلطانی مارگانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/03                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18          م.الف: 3                   33204/192228

     محسن مظفری نیا / رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف وضعیت  برابر رای شماره 139960311016000030 هیات موضوع قانون 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
فرزند  بهرغانی  فرپور  حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سپیدان)اردکان( 
منوچهر به شماره شناسنامه 643 صادره از سپیدان در یک باب خانه به مساحت 276/56 متر 
مربع پالک 1985 فرعی از 63 اصلی واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به بهرغان 
خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر فرپور بهرغانی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 02/03/ 1399

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18     م.الف: 4                       33203/192227
محسن مظفری نیا / رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف وضعیت  برابر رای شماره 139860311016001589 هیات موضوع قانون 
سپیدان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
با نمایندگی  )اردکان( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران 
شرکت سهامی برق منطقه ای فارس در یک پست 66 کیلو ولت برق به مساحت 11680/20 
متر مربع پالک 447 فرعی از 826 اصلی واقع در قطعه یک بخش شش فارس مشهور به 
ریگان حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/03
تاریخ انشتار نوبت دوم: 1399/02/18

م.الف: 188                 33213/192231
محسن مظفری نیا /  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف وضعیت  برابر رای شماره 139860311016001558 هیات موضوع قانون 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان  
)اردکان( تصرفات مالکانه متقاضی خانم فرخ حسینی فرزند حسن به شماره شناسنامه 110 
 306 پالک  مربع  متر   2971/28 مساحت  به  مشجر  غ  با  قطعه  یک  در  سپیدان  از  صادره 
فرعی از 24 اصلی واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به طارونه خریداری از مالک 
رسمی آقای میرمحمدحسین حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18          م.الف: 1              33214/192232

محسن مظفری نیا / رئیس ثبت اسناد و امالک


